
Köveskál, Balatonhenye és Monoszló 
református egyházainak 

XVIII -XIX. századi iratai és anyakönyvei 
S. LACKOVITS EMŐKE 

A Kál-völgyi községek közül Köveskálon Balaton-
henyén és Monoszlón a református egyház feljegyzé
sei gazdag történeti (helytörténeti, egyháztörténeti) 
és néprajzi adatokat tartalmaznak. E feljegyzések a 
XVIII. század közepétől a XX. század elejéig terjed
nek, de utalások találhatók bennük XVII. századi ese
ményekre is. 

Balatonhenyén és Monoszlón rendben megőrizték 
a falu történetének e gazdag dokumentumait. Köves
kálon sajnos hosszú ideig (pontosan 1978 januárjáig, 
kimenetelemig) oly mostoha körülmények között 
tárolták e becses iratokat, hogy az össze nem fűzött 
vagy be nem kötött gazdag XVIII. századi anyag 
nagyrészt tönkrement. A maradék is rendkívül rossz 
állapotú és megrongálódása miatt nehezen olvasható.1 

De még így, töredékeiben is értékes adatokat szolgál
tat a kutató számára. 

Az anyag egy részének feldolgozását megkezdtem. 
Itt most csak ismertetni szeretném, hogy az egyes 
községekben miből állnak és mit tartalmaznak ezek a 
feljegyzések. 

Köveskálon 1638-tól maradtak írott adatok, 
amelyeket 1796-ban egy lelkes prédikátor mentett 
meg az enyészettől. 

Szathmári Áts András köveskáli prédikátor 1796. 
okt. 27-én Györffy Mihálytól addig a Györffy család 
tulajdonában levő XVII. századi hiteles leveleket 
(adósleveleket, végrendeleteket, adományleveleket) 
kap, amelyek a köveskáli református egyházra vonat
kozó adatokat tartalmaznak. Ezeket a romló, eredeti 
lapokról lemásolja, majd a másolathoz az eredetit is 
mellékeli, ezek alapján állítja össze 1638-tól a köves
káli prédikátorok névsorát. 
1638-1642 Halaki Miklós 
1642 Mihály prédikátor 
1642 végétől 1644 Szeli György 
1644 Székely Péter 

Itt a vallási üldözések miatt 1678-ig nincs semmi 
adat. 
1678-1681 Tiszteletes tudós Kabai Márton 

Ezután újabb üldöztetések, ahogy írja „inkvizíciók" 
következnek. 
1693-1699 Onody István 
1699 Tiszteletes tudós Létai Mihály 

A protocollum töredéket 1681-ben kelt latin és 
magyar nyelvű tanúvallomások zárják (összesen 27), 
amelyekben bizonyítják, hogy 1681 előtt Füred, 
Balatonszöllős, Köveskál, Szentjakabfa, Pécsely, Mo
noszló, Szén tantalfa, Vászoly községekben a templo
mokat, iskolákat és parochiális házakat kálvinisták, 
Dörgicsén, Kapolcson és Kővágóörsön pedig lutherá
nusok bírták és bírják. 40—50 évre visszamenőleg 
vallanak a tanúk „emiékezetök szerint'. 

Egy alig olvasható, erősen rongált egybefűzött 
iratcsomó arról tudósít, hogy 1797-1816-ig kik és 
mennyi napszámot végeztek (szőlőben, szántón, 
szakmunkával, fuvarral) az egyházközségnek, kik 
vettek részt a közös rétek kaszálásában és mi volt a 
pásztorok járandósága. Pl. „In Anno 1816-ban 

(itt elázott) 
Marhákat őrző Pásztorok konvencióiknak vagyis béreknek 

ki adásaik így következnek. 
lmo. Borjú Pásztornak egy kenyér, két fazék ételt, 
2do Tehén Pásztornak egy kenyér két fazék ételt, 
3tio. Ökrök Pásztorának is. Egy kenyeret két fazék ételt. 
Egy 1786-ban kelt összeírás Köveskál házait és 

háztulajdonosait veszi számba, jelölve az itt lakó 
nemeseket is. 177 háztulajdonost ül. házat számláltak 
össze, ebből nyolcvanhét nemes.2 

Az egyházközség gazdagságára enged következtetni 
az úrasztali edényeknek és a különböző drága kel
mékből készült hímes térítőknek összeírása egy 
1823-ból való számadáskönyvből. 

Urasztalához való készületek 
1. Két ezüst pohár megaranyozva az edgyik lejáró fedeles. 
2. ismét edgy kokosz dióból ezüstbe foglalt és megara

nyozott fedeles pohár 
3. még is edgy tzin pohár edgy tzin tányérral - edgy nagy 

tzén tányér - edgy réz tányér melly most kenyér osztásra 
használtatik. 

4. Öt fedeles tzin kánná. Kettő hosszúkás három öblös. 
5. edgy sávolos fejér abrosz 
6. edgy világos kék selyem kreditor asztalterítő tsipkével 

környékezve. 
7. edgy kissebb világos kék asztalterítő arany és selyemből 

kevert tsipkével körül véve. 
8. edgy fekete selyem, virágokkal kivarrott és béléit 

asztalterítő. 
9. Keresztelő tzin tál és kánná selyem keszkenővel 
10. Keresztelő vizet bevivö kis zöld tserép korsó. 
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A ház- és lakáskultúrára szolgáltat értékes adatokat 
egy 1789-ben kelt végrendelet és egy 1820-ból való 
nemesi hagyatéki leltár.3 

Az egyház pincéjének felszerelését különböző 
időkben készült pinceleltárak ismertetik. A községben 
levő malom szerszámait pedig egy malomleltárból 
ismerhetjük meg. 

1810-ben a Köveskáli Református Egyház alapít
ványt létesít, amelyet évente egy Pápán tanuló 
tógátus diáknak adnak oda. Az alapítványról és az e 
célra történő adományokról 1836-ig esztendőnként 
részletesen beszámol Márton Gábor akkori prédiká
tor. 

A történész és a néprajzos számára egyaránt 
értékes és felhasználható adatok találhatók a mester
emberekkel (kovács, kőműves, órás) kötött szerződé
sekben, adásvételi szerződésekben, adóslevelekben és 
az 1766—1908-ig vezetett számadáskönyvekben. 
Külön számadáskönyv foglalkozik a magtár és a malom 
kiadásával-bevé telével 1830-1860-ig, valamint 1845-
1893-ig, a borszámadással és 1845—1901-ig a gabona-
dással. 

Megmaradtak a templom építésére és későbbi 
renoválására vonatkozó feljegyzések, szerződések és 
rajzok is. 

XVIII.—XIX. századi táplálkozási és temetési 
szokásokkal ismertetnek meg a temetkezések költsé
geinek összeírásai. Pl. 1779-ben a rektor (iskolaigaz
gató) halotti torához 40 font hús, 6 kenyér, 1 pár 
tyúk, 2 font só, 4 icce kása, 1,5 font szalonna, 
zsemle, 1 icce zsír, 1 meszely tejföl, 1 icce bor, 1 
verdung pálinka fogyott el. 

Az anyakönyveket 1766-tól vezetik. 
Külön feldolgozásra érdemes az 1812—1865-ig 

vezetett iskolajegyzőkönyv, amelyben a rendeleteken, 
tanmeneteken kívül iskolatörténeti feljegyzések, 
tanulói névsor, tanítási rend és a használatos érdem
jegyek egyaránt megtalálhatók. 

Balatonhenyén 1744 óta vezetik az anyakönyve
ket. Ezenkívül a legrégibb írásos adat az 1768-ban 
Újvári József prédikátor által 1600-tól lejegyzett 
henyei prédikátorok névsora, amelyhez 1768 után 
minden prédikátor felírta a saját nevét is. A nevek 
különböző, nemesi családoknál levő végrendeletek, 
adománylevelek és adóslevelek, valamint az öregek 
emlékezete alapján így következnek. 
1600-1630. Mátyás Prédikátor 
1690. Patyi Mihály 
1693. Görsönyi Mihály 
1701. Samárus János 
1708. Csopaki Jósef 
1710. Újvári Sámuel, Rádotzi Péter 
1711. Ónodi István 
1712. Harsányi István 
1713. Sz. Péteri Balog György 
1717. Kenései Ferentz 
1715. Hollosi Ferentz 
1726. Gyarmati Mihály, Pátkai Csonter Bálint 

1730. Bogárdi Gergely 
1733. Orsi János 
1737. Borsodi János 
1740. Berhidai Mihály 
1744-től fogva Lovasi Imre 
1757-től fogva Lepsényi István 
1768-tól fogva Újvári Josef (Márton István is volt) 
1777. márc. 19. Vetsey Sámuel 
1781. márc. 10. Szikszai Sámuel 
1785. nov. 27. Szatmári András, Pala József nagy
vázsonyi 
1786. Benkő Mihály 
1793. márc. 12. Fianckiy Tamás tótvázsonyi 
1803. márc. 12. Tuba Dániel szentkirályszabadjai 
1804. márc. 6. Visolyi Lázár mezőszentgyörgyi 
1814. márc. 3. Édes Gergely madari 
1817. márc. 11. Somody Péter monoszlói 
1822. márc. 7. Gondot Dániel nagypiriti 

Újvári József prédikátorságától kezdve, 1768-tól 
maradtak fenn protocollumok. Teljes feldolgozásukat 
a jövőben szeretném elvégezni. 

Az iskolára és az iskolai oktatásra vonatkozó anyag 
itt 1787—1856-ig található meg. Az előzőhöz hason
lóan külön feldolgozást, elemzést igényel. 

Rendkívül érdekes és értékes az a könyv, amelyben 
1835—1882-ig a következő címen örökítették meg a 
falura vonatkozókat: „Körlevelek, rendeletek, rövid 
népmozgalmi, történeti stb. feljegyzések. „Ebből 
külön feldolgozásra érdemes Raksányi Károly lel
késznek az 1800-as évek második feléből való bejegy
zése, amelyben akkori szokásokat és falutörténeti 
adatokat örökít meg. Bemutatóképpen egy részletet 
idézek belőle. 

,,A falu völgyben fekszik egy kis patak futja végig. Sze
gényes, legtöbbnyire zsúppal födött a tető ormózatok úgy 
nevezett kalodákkal X formán összetákolt fákkal vannak le 
nyomtatvan, többnyire kéménytelen füstös konyhájú házak
kal. Az udvarok többnyire tüskével vannak kerítve, vagy 
pusztán állnak. Kapu alig látható El van 
terjedve a borral való mértékletlenség, sok a részeges, károm
kodó. Buzgó vallásos érzésű férfi vagy nő alig található. 
Többen élnek vadházasságban " 

,,Szokások: Házassági esküvés estéjén nagy lakodalom, 
hova hivatalos vendégek küldenek tyúkot, kalácsot és más 
süteményt, még tortát is. 30 családot is meg szoktak hívatni a 
két vőfénnyel, kik sokat lődöznek pisztolyaikkal, bal mellö-
kön csinált virágot hordanak pálcáikat felpántlikázzák és az 
örömapa étkére borára, versben hívják a vendégeket. Az 
esküvőre sokan becsődülnek a templomba. A lakodalom 
muzsika és tánc, evés ivás közt tart kivilágos kivirradtig, 
amikor a vőfények egy két legény tyúkverőre járnak a falu
ban s az elszélyedt vendégeket a jobb módúakhoz ismét 
meghívják s folytatják a dőzsölést nappal is 

Nagy paszitákat is szokás tartani keresztelés után 1-2 
vagy 6 hónapra, mely gazdag evés és ivásból áll. 

Halotti torok - vendégségek is tartatnak, kivált a jobb 
módúaknái sok bort, húst fogyasztanak. 

A pinceszerezés is uralkodik, kivált savanyó mustkor 
összeverődnek 10-15-en. Isznak, itatják egymást utolsó 
erőtlenségig, s véres verekedések is történnek. A jobb módúak 
már délelőtt elmennek a hegyre és késő éjjel verődnek haza, 
esve kelve, hordozva az esés jeleit arcukon. 

Búcsút is tartunk, mihez nemcsak a rkatok, hanem a 
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protok is nagy készülettel készülnek, ekkor meszelik a 
házakat még azok is kik különben egész évben nem meszelik 
szobájukat, a legszegényebb is vár vendégeket s a vidékről 
sokan megjönnek, a korcsma előtt 2-3 bábos sátor van, a 
korcsma udvaron zöld ágakból sátor, hol különösen a béresek 
szolgálok s gazdalegények tánczolnak s verekedés nélkül 
ritkán végződik a búcsú " 

Ezt a protocollumokkal együtt szeretném feldol
gozni. 

Külön szeretném megemlíteni a néprajzi adatokat 
is tartalmazó, a prédikátorok járandóságait összefog
laló írást: ,/i prédikátori conventio ebbül állott 
(1804) 

Г, Kész pénz harmintz - 30 Rforint - mellyet minden 
Ecclesia Tagjai akik tizen hat esztendőn fellyül vágynak - öt 
öt garasával fizetnek 

2°, Rozs harmintz 30 Kila - ezt is edj edj Dekány mért-
zével - melly a Vármegye mértzéjének teszi mintedj három
negyed részét - köteleztetnek a 16. esztendőn fejjül levők 
fizetni hanem a Kilát a Prédikátornak - nem a Dekány -
hanem - portziora mértzével szokták be adni 

3°, Négy Kila alá való őszi vetés. 
4°, Két kila alá való Tavaszi vetés. Ezeket a földeket ez 

Ekklesia meg szántja, a Prédikátor magjával el veti, fel taka-
rittya - s bé hordja a termést. 

5°, Két hold kukoritza föld. Ezt is megszántattya az 
Ekklesia - hanem az el rakást - s két kapáitatást - maga 
köteles a Prédikátor tétetni. 

6°, Két Telekre fél Hod Kender föld. ezeket is háromszor 
az Ekklesia meg szántattya - el vetteti - boronáltattya a 
több munka illeti a Prédikátor szorgalmatosságát 

7°, Négy hellyen való Rit - mellyeknek nevei Kis Rét 
Hamuházi Rét - Bika Ret - Pallathidi Rét - meg teremnek 
mint edj 8. közönséges szekér szénát. Ezeket is az Ekklesia le 
kaszáltattya - a szénát fel gyűjteti, bagjába rakattya azután 
bé hordattya s a szürüs kertbe kazalba rakattya. Kaszáláskor 
a Prédikátor tartozik a munkásoknak edj forintot áldomásra 
adni. A Réteken termo sargyut pedig a Prédikátor maga 
köteles fel takaritatni. 

8°, Vagyon edj pintzés szöllö hét ember munkára való -
ennek minden munkáját meg teszi az Ekklesia — ki vévén a 
gyomlálást és a szüretelést. 

9°, Tiz 10 öl fa - mellyet az Ekklesia két izben öt öt 
ölével a maga erdején ölbe fel vágat - be hordat és a Paro-
kialis Udvarban apróra fel vágatván a Kert mellé szép rendben 
össze rakat. 

10°, Nyoltzvan 80 font hus, mellyet a Prédikátor rovásra 
ki hozhat - azután a rovást a Kurátor kezébe adja. 

11°, Nyoltzvan 80 font só - kit amikor kivánnya a 
Prédikátor az Ekklesia Kurátora meg veszi 

12°, Harmintz 30 font faggyút. 
13°, Esketes a Házasoktul Hellybeli 1. forint külföldi 2. 

Halotti Predikatioert 1 forint Keresztelésért 1 Marjás. Bé 
avatás 1 peták 

14°, A Prédikátori Háznál Gyümöltsös Káposztás és 
veteményes Kert. 

IS3. Az Ekklesia Pásztorokkal 4 darab marhát és négy 
darab sertést ingyen megőriztet - többet ha tart - azokért 
maga köteles a Prédikátor fizetni" 

összehasonlításképpen hadd álljon itt Édes Gergely 
bejegyzése: „Én Édes Gergely Henyébe rendeltettem 
1814benn húztam fizetést két esztendeig egészen. 

Г Kész pénzt 30 fort 
2° Szemetes gazos búzát 30 Kilát 
3° Hus volt 80 font. 
4°o Só 80 font. 
5° Faggyú 30 font. 
6° ÖlfalO 
7° A Vetés és Széna ugy a mint az előtt. 
8° Kender s Kukoricza föld úgy mint az előtt. Eggy szóval 

minden változás nélkül maradt. Kivévén - Г - Hogy két 
esztendeig lOölfát s nem 12-őt adtak 

2° Hogy a pásztorok csak kétkét marhát őriztek ingyen. 
3° Hogy 1816-dikra csak 8 ölfát adtak be. 
És hogy első esztendőre elmaradt 2. másodikra 5 kila 

búza mellyet az idén bevárok." 

A gabona-, bor- és egyházi pénzbevételek száma
dáskönyvét 1852-től vezették. 

A Balatonhenyén található anyagot bekötve, jó 
állapotban a templomban őrzik. A pusztulás veszélye 
egyelőre nem fenyegeti, mint a köveskálit. 

Monoszlón 1747-től vezették az anyakönyveket. A 
más jellegű írásos feljegyzések legkorábbi dátuma 
1748. 1748-1827-ig, majd 1873-1903-ig vezették a 
presbiteri jegyzőkönyveket. Néprajzi vonatkozásaik 
feltétlenül figyelmet érdemelnek.4 A számadásköny
veket 1844—1875-ig vezették, a borbevételi jegyző
könyvek pedig 1864-től maradtak fenn. 

A Monoszlón levő anyag tüzetesebb átvizsgálását a 
jövőben szándékozom elvégezni. 

Az itt felsorolt feljegyzések a balatonhenyeihez 
hasonlóan bekötve találhatók, jó állapotúak és 
valamennyit a lelkészlakban őrzik. 

JEGYZETEK: 

1. Annál inkább szomorú e tény, mivel Szőke Karoly a községben 1927-től 1965-ig 
református lelkész a töredékekből kiolvashatóan hozzáértőn rendezte és rend
szerezte az anyagot, amit utódai nem őriztek meg. 

2. Az összeírás részletes feldolgozását megkezdtem. 

3. Részletes feldolgozásukat megkezdtem. 
4. Hasonló feldolgozást, mint Jávor Kata tette a cigándi presbiteri jegyzőköny

vekkel. 
L. JÁVOR KATA, Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv tanulságai. Népi kul

túra-Népi társadalom V-VI. (Bp., 1971) 71-103. 

SCHRIFTEN UND KIRCHENBÜCHER DER REFORMIERTEN KIRCHEN IN KÖVESKAL, 

BALATONHENYE UND MONOSZLÓ AUS DEM 18-19 . JAHRHUNDERT 

Die Verfasserin gibt bekannt kurz die Schriften und die 
Kirchenbücher der reformierten Kirchen, die befinden sich in 
drei Dörfer des Komitats Veszprém. 

Anschrift des Verfassers: Dr. Lackovits Emőke 
Bakonyi Múzeum 

H-8200 Veszprém 
Lenin liget 5. 

275 






